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ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | บรูกก์ | บรัสเซลส์ | อัมสเตอดัม 
** งานเทศกาลดอกไม๎ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแตํวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ** 

 
 

 

Good Morning Paris and Windmill 
ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

 เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 43,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ๎าหน๎าที่
คอยอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย 

00.05 น. ออกเดินทางสูํเมืองปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
** คณะเดินทางตั้งแตํวันที่ 23 เม.ย. 63 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 00.05 น.  และถึงกรุงปารีส 07.30 น. ** 

06.50 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําทํานผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสนํห์อันเหลือล๎น 
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลก ที่ทรงด๎วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหํงหนึ่งของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของ
มหานครปารีส ผํานลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเข๎า สูํถนนสายโรแมนติกช
องป์เอลิเซํ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสูํประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถํายรูปคูํกับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหํงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี
1805 โดยเริ่มสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตํมาแล๎วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล๎วนําถํายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล 
(Tour Eiffel)สัญลักษณ์ท่ีโดดเดํนสูงตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร๎างขึ้นในปีค.ศ.1889 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวงัแวร์ซาย 

วนัท่ี 3. พิพิธภณัฑ์น า้หอม – ช้อปปิง้ – ลอ่งเรือบาโตมชุ - OUTLET 

วนัท่ี 4. ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ –  ** บรูกก์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อมัสเตอดมั 

วนัท่ี 5. อมัสเตอดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตัรัุสดมัสแควร์ – หมูบ้่านกงัหนัลม - บรัสเซลส์ 

วนัท่ี 6. บรัสเซลส์ – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพ 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย นําทํานเดินทางสูํเมืองแวร์ซายส์นําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญํ 

(มีไกด์ท๎องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร๎างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแตํงอยําง
วิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช๎เงินอยํางมหาศาล พาทํานชม
ห๎องตํางๆของพระราชวัง เชํน โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท๎องพระโรงที่ตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจง, ห๎องอพอลโล
, ห๎องเมอคิวรี่, ห๎องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห๎องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข๎าถวายสาส์นตํอพระเจ๎าหลุยส์ที่14 แหํงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห๎องที่ใช๎
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเต๎นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 16, ชมห๎องบรรทมพระ
ราชินีที่ตกแตํงอยํางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญํ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์น้่าหอม – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือบาโตมุช – OUTLET  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเข๎าชมพิพิธภัณฑ์น้่าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิต

น้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่ห๎อ Fragonard ยี่ห๎อน้ําหอมอันโดํงดัง ที่มีแหลํงผลิตต๎นกําเนิดมา
จากเมือง Grasse เมืองที่ได๎ชื่อวําเป็นเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑ์แหํงนี้กํอตั้งขึ้นมาในปี 1983 ตัว
อาคารเป็นที่อยูํเดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตํละห๎องจัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ําหอมตั้งแตํสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเลําเรื่องราวการผสมผสานกลิ่น
น้ําหอมให๎มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทํานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมํเหมือนใคร ทํานสามารถเลือกซื้อ
น้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ได๎โดยตรงตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นราคาถูกในร๎านค๎า
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชํน เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาทํานสัมผัสกับ
บรรยากาศที่เต็มไปด๎วยนักช๎อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห๎างสรรพสินค๎าใหญํใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือทํานสามารถเลือกซื้อสินค๎าของสวิสจากร๎าน Bucherer ร๎านดังของสวิส ที่มี
สาขาเปิดอยูํใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค๎ามากมาย อาทิเชํน ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง 
อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก้) 
บ่าย นําทํานล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมํน้ําแซนด์ ที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตํางๆตลอดสองฝากฝั่งแมํน้ํา เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่
นําประทับใจ    จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ  La Vallee Village Outlet แหลํงช๎อปปิ้งที่รวมร๎านค๎าแบรนด์เนมดัง
มากมายกวํา 110 ร๎าน สัมผัสประสบการณ์การช๎อปปิ้ง ที่ครบครันด๎วยสินค๎าชั้นนําตํางๆ มากมาย Coach, 
Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, 
Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, 
Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 



  4 

 

ค่่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ –  ** บรูกก์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF **- อัมสเตอดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเดินทางสูํกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสํานักงานใหญํองค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต๎ จากนั้นนําทํานแวะชมและถํายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอม
เม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค๎าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร๎างขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญํกวําโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล๎านเทํา จากนั้นนําทําน
เข๎าสูํจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลําวขานกันวําสวยที่สุดแหํงหนึ่งในยุโรป 
ชมศาลาวําการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) 
ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอํนตัวปัสสาวะอยํางนํารัก ถือเป็นรูปปั้นผู๎สร๎างประวัติศาสตร์และ
ตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากได๎มีการเลําขานกันมาหลากหลายตํานาน เชํน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี 
มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว๎ได๎ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ 
เพ่ือระลึกถึงความกล๎าหาญ เป็นต๎น เชิญทํานอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลํนและเลือกซื้อของที่ระลึก เชํน 
กระเป๋า KIPLING ผ๎าลูกไม๎ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต๎น 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย นําเดินทางสูํเมืองบรูกก์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยียม และได๎รับเลือก

เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก๎ โดยมีสมญานามวํา เวนิสแหํงยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช๎ลํา
คลองในการสัญจรรอบๆเมืองได๎  ลักษณะของเมืองนี้ล๎อมรอบด๎วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ บ๎านเรือน 
ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสํวนใหญํล๎วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่
ทํองเที่ยวที่สําคัญ 
*** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ***   
ในชํวงเวลางานเทศกาลดอกไม๎ โปรแกรมเท่ียวจะนําทํานเดินทางไปเข๎าชมสวนดวกไม๎แทนเมืองบรูกก์  
นําทํานเดินทางสูํเทศกาลดอกไม๎ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ้ืนที่กวํา 200 ไรํ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับ
การชื่น ชมความสวยงามของดอกไม๎นานาพันธุ์หลากสี ที่ทํานจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูํมวลของ
ดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม๎ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยูํในสวนสวยและเรือนกระจก เชํน ไฮยาซินธ์ 
จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต๎น  

ค่่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM  หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 5 อัมสเตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลม - บรัสเซลส ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทํานเที่ยวชมกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหํงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก 

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข๎าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยูํ รวมทั้ง
สภาพบ๎านเรือนเกําแกํอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตํสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ๎านเรือนอันสวยงาม
อยํางมีเอกลักษณ์ นําทํานเข๎าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทํานจะได๎สัมผัสและ
เรียนรู๎พ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตํางๆ พร๎อมกันนั้นยังได๎มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามใน
ราคาโรงงาน และทํานสามารถเลือกชมสินค๎าอ่ืน อยําง นาฬิกายี่ห๎อดังมากมาย อาทิ เชํน ROLEX, PANERAI, 
TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึง
นาฬิกาแฟชั่น อยําง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 
TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นนําทํานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค๎าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam 
Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีต
ศาลาวําการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช๎เป็นพระราชวังหลวงในชํวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหํงฝรั่งเศสเรือง
อํานาจ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย นําทํานเดินทางสูํหมูํบ๎านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)  ให๎ทํานได๎ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม 

สัญลักษณ์ที่สําคัญอยํางหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท๎าไม๎ของชาวดัตช์ที่ใช๎ใสํใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตํางๆพร๎อมเชิญเลือกซื้อสินค๎าของที่ระลึก นําทํานเดินทางสูํบรัสเซลส์ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6  บรัสเซลส ์– สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูํ สนามบินบรัสเซลส์ เพ่ือให๎ทํานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อ

สินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935 

** คณะเดินทางตั้งแตํวันที่ 24  เม.ย. 63 เป็นต๎นไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึงกรุงเทพฯ 05.35 น ** 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   
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ราคาแนะนา่เพียง 
Good Morning Paris and Windmill  

ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอรแ์ลนด ์
7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

21 – 27 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 18,950.- 6,900.- 

04 – 10 ก.พ. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 18,950.- 6,900.- 

23 – 29 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 20,950.- 6,900.- 

23 – 29 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,950.- 9,900.- 

07 – 13 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,950.- 9,900.- 

14 – 20 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,950.- 9,900.- 

21 – 27 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 24,950.- 9,900.- 

02 – 08 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 22,950.- 9,900.- 

23 – 29 มิ.ย. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 22,950.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น 
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวี

ซําภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์
โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ 

กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ 
รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํ
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกํอนการจอง
ได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่ 

6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัว
ต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มี
ความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ 
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 
 คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  
 คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% (เฉพาะคําบริการ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น, คํา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายใน
ระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 
5. คําธรรมเนียมวีซําประเทศฝรั่งเศส (ผู๎เดินทางชําระหน๎างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คําทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท๎องถิ่น  (12 ยูโร) 
7. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ่าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
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ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวย
ให๎การพิจารณา ของสถานทูตงํายข้ึน 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎อง
แจ๎งให๎ทางบริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพ่ือวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการ
พิจารณาวีซําที่คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํา
กวํา 6 เดือน ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่ง
ในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยําง
น๎อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย
การบินกําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎ อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหา
ทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  
3. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 
4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะ

เดินทางไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ ( 30 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทาง
บริษัทและผู๎เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทําน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทําน  ไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียก
คืนได๎คือ คําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัด
จํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัด
จําตั๋วเครื่องบิน หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ ว) คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออก
เดินทางไมํครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนคําทัวร์
ทั้งหมด 

9. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวํา
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว 

(Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตําง
ประเภทอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียง
ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพ่ือให๎เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะ

ทัดรัตและไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมี
ลักษณะแตกตํางกัน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 
ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันท่าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้นเอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยําง
น๎อย 2 หน๎า อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด 
(หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ่านักอยู่ต่างประเทศ, ท่างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 
นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมี
เงื่อนไข และ ข้อก่าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใน
ประเทศไทยได้ ข้อก่าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล  พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ้ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มี
ร่องรอยช่ารุด*** 
ตัวอย่างรูป 
 

3. หลักฐานการท่างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ๎นสํวน อายุไมํเกิน 3 
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําที่ โฉนดที่ดิน 
เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน, วันลา 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
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- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ตใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช๎ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย๎อนหลัง 3 
เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทํานั้น (รบกวนลูกค๎าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กํอน 1-2 วัน แล๎ว 
คํอยขอ Statement เพ่ือให๎อัพเดทไมํเกิน 15 วันหรืออยูํในเดือนที่ยื่นวีซํา 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช๎สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย๎อนหลัง 3 เดือน(ของผู๎ที่
ออกคําใช๎จําย)  

- **Bank Statement จะต๎องสะกดชื่อ-นามสกุลให๎ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต๎องมี
แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หน๎า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ๎าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมํสามารถ
ใช๎ยื่นได๎ รบกวนแจ๎งธนาคารให๎ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามา
ด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามา
ด๎วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใดเป็นผู๎มี
อํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา 
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอร์มส่าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากทางเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อน
และไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ท่านส่งตามมาที่หลังจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอกให้มาเท่านั้น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….……………….………………………..…………………………….…… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….…………………………..……………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………..…………….……… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………………………………………………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………………………………………………………..… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน………………………………………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกันอยูํ                       หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู๎สมัครขอวีซําเป็นเด็ก อายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์ ให๎ใสํชื่อ และที่อยูํ ผู๎ปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………………………………………………..… 
11. ที่อยูํปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..………………………………………..……… 

   E-MAIL (ต้องระบุ)..................................................................................... ................................................................ ....... 
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดตํอได๎........................................................................................................................ .......... 
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเสื้อผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น) 
     ......................................................................................... ................................................................................ .............. 
13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า และที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของสถาบันศึกษา  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………………………………………………….…… 
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14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 
            ไมํเคย                   เคยได๎   ใช๎ได๎ตั้งแตํวันที่.......................ถึงวันที่............................................................. 
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 
                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..................................................................... 
 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส่าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
 

16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 
    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)......................................................................... 
17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 
      ตัวผู๎ขอวีซําเอง              มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
        กรุณาระบุชื่อ ......................................................................  
                                                                         สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชํวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู๎จัดหาให๎ 
   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว              คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 
   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


